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Författarförord

T

hailand. Själva ordet manar fram bilderna av ett exotiskt,
avlägset rike. Thailand, en gång i tiden känt som Siam, är
ett vackert och romantiskt land fyllt av risfält, forntida buddhistiska
tempel och dödliga kobror. Från bergen i norr till stränderna i söder,
är Thailand en ändlös skatt av spänning och äventyr. Det är en magisk
värld, som rättmätigt är känt som ”Leendenas land”.
Kungadömet Thailand ligger centrerat i mitten av Sydostasien.
Det är omgivet av Myanmar i väst, Laos och Kina i norr, Kambodja
i öst och Siamviken i söder. Den legendariska staden Bangkok är
dess huvudstad. Den här historien utspelar sig i städerna Pattaya,
Phitsanulok och Chiang Mai. Obekanta namn för västerländska öron,
men välkända bland Asienresenärer. Pattaya, i söder, är brännpunkten
i denna berättelse. Under ”högsäsongen” – turistsäsongen – kommer
besökare från hela världen till Pattaya. För många är lockelsen så stark
att de återvänder igen och igen. Vissa åker aldrig hem.
För klarhetens skull medan boken läses: en thaibaht är värd ungefär
2 ½ amerikanska cents, en kilometer är ungefär 0.62 mile, en farang är
en västerländsk utlänning, en wai är en artig thailändsk hälsning med
händerna sammanpressade på ett böneliknande vis och normaltiden
för den amerikanska östkusten är exakt 12 timmar efter Thailand
(klockan 12 på eftermiddagen i USA är lika med midnatt i Thailand).
Jag är säker på att det finns andra saker som jag borde berätta för er,
men det här är de som man först kommer att tänka på.
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Kapitel 1

T

ippawan Bongkot stod i vägkorsningen och stirrade nedför
Soi Bonklong, en dammig gata nära Nan floden. Inte långt
därifrån låg det lilla huset hon delade med Sawat, sin fästman. Det
var knappt större än ett ruckel, men det var deras hem. En vacker dag,
när de sparat tillräckligt med pengar, skulle de leta efter ett trevligare
ställe att bo på.
Medan hon stod där kröp en tillstymmelse av oro genom henne. Idag
var torsdag, och Sawat räknade inte med att se henne förrän följande
kväll. Så vitt han visste var hon fortfarande på sitt jobb i Bangkok,
inte här i Phitsanulok. Hon undrade hur han skulle reagera när han såg
henne. Hon hoppades att han skulle bli glad, men visste att det kanske
inte skulle vara fallet. På sistone hade han varit på ett ständigt dåligt humör, som om hennes blotta närvaro irriterade honom. Under de senaste
månaderna hade han blivit allt kyligare, nästan likgiltig. Hon kunde
inte ens dra sig till minnes senast de hade älskat med varandra.
Tippawan misstänkte att Sawat hade hittat en annan kvinna att
tillfredsställa sina manliga begär genom medan hon ägnade sig åt sin
karriär i Bangkok. Hon kunde inte bevisa det, men hon var säker på
att han satte på den sextonåriga flickan som bodde i slutet av gatan.
Övertygelsen om Sawats kärleksaffär hade varit i hennes tankar natten då hon tillät sig bli förförd av en poliskommissarie i Bangkok.
Men det hade berott på andra saker också. Saker som var mycket mer
fundamentala, så som behovet att vara behövd, älskad och åtrådd – om
så bara för ett ögonblick. Saker som Sawat hade slutat att ge henne.
Men Tippawan hade inte kommit hem tidigt för att bekänna sitt
snedsteg med polismannen, eller att ta Sawat på bar gärning med sin
tonårsälskarinna; hon hade kommit hem för att spendera lite extra tid
med honom och göra ett sista försök att rädda deras vacklande förhål7
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lande. Hon var inte säker på vad som skulle hända om Sawat avvisade
henne igen denna helg. Antagligen ingenting, förutom att hon på nytt
skulle få ihop det med poliskommissarien den kommande veckan.
En ung man på en motorcykel blåste förbi och stannade framför
hennes hus. Hon kände inte igen honom, men tänkte inte mer på det.
Hon antog att han var en av Sawats vänner och att hon skulle träffa
honom snart nog. Det var i alla fall inte den där flickan. Hon fortsatte
sin korta promenad hemåt.
***
Tippawan tvekade på tröskeln. Hon undrade om Sawat på något
sätt skulle kunna veta att hon varit med en annan man bara två dagar
tidigare. Hon var säker på att han inte skulle kunna se det på henne,
men tanken störde henne inte desto mindre. Hon tog ett djupt andetag,
anlade ett tappert leende och steg in i huset. Vad hon såg chockade
henne svårt.
Sawat och den unga mannen var i en otvetydig sexuell situation.
Sawat var den dominanta partnern, det var åtminstone klart. Vad han
gjorde med den unga mannen fick Tippawan att vilja spy. Om Sawat
hade varit med en annan kvinna, till och med den lilla skökan längre
ned på gatan, kanske hon hade förstått, och även kunnat förlåta. Men
det här var inte ett fall av simpel otrohet – det här gick längre än vad
hon hade kunnat drömma om. Hennes chock gav vika för vrede och
allt förnuft övergav henne.
Skriken som bröt fram ur henne var som de av någon själlös best.
Det var inte Tippawan, utan något okänt som hade funnit sin väg in i
hennes kropp. Känslor som hon inte visste om existerade rev genom
henne. Hennes fästman, mannen som hon skulle gifta sig med, hade
sex med en annan man.
I det ögonblicket beslöt sig Tippawan för att ta sitt liv. Hon kunde
inte leva med en sådan skamfull förlust av ansikte. Med tårar rinnande
ned för ansiktet flydde hon in i sovrummet och fann pistolen Sawat
höll gömd bakom byrålådan. Hon höll pistolmynningen ordentligt
tryckt mot undersidan av sin vänstra käke och samlade mod för att
trycka av, då han kom in i rummet och skrek åt henne att sluta.
Hans närvaro spädde på hennes vanvett. Hon sänkte vapnet ifrån
sig själv och riktade det mot Sawat. Snabbt tryckte hon in avtryckaren.
Pang! Pang! Pang!
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***
Tippawan slängde sig rakryggade upp i sätet och tittade omkring
sig, hjärtat slog hårt. Hon var säker på att hon hade hört pistolskott.
De andra passagerarna tittade också, men ingen såg särskilt alarmerad ut.
Fordonet krängde och det smällde igen. Bussen baktände, och
den saktade även ned. En minut senare svängde chauffören in till
vägkanten. Tippawan förbannade tystlåtet sin otur. Hon kunde inte
ens fly från Phitsanulok utan att något skulle gå fel. Hon hoppades
att det inte var ett tecken på vad som komma skulle.
Chauffören ställde sig upp och meddelade att de var strandsatta
tills en annan buss anlände för att fortsätta deras färd till Bangkok.
Med det sagt steg han ut ur bussen och ringde på sin mobiltelefon. Ett
par passagerare lämnade bussen med bistert rynkade pannor.
Tippawan stannade i sitt säte. Det var fortfarande kyligt i bussen,
och hon var säker på att deras väntan skulle bli kort. Hon slöt ögonen
och försökte koppla av. Minuterna tickade plågsamt sakta förbi medan
morgonsolen intensifierades i en otroligt snabb takt. Inom timmen var
hon en av få passagerare fortfarande kvar på bussen.
Tippawan stirrade ut genom fönstret på det omgivande thailändska
landskapet. Eftersom bussen inte rörde sig kunde hon betrakta allt
med en slö, ledig blick. Till vänster om henne var en stor sakoo, eller
tapiokafält. Till höger om henne var ett lika stort ananasfält. Kokosnötträd delade fälten åt och var utspridda huller och buller tvärsöver
dem. Enligt Tippawans orutinerade öga såg allt ut att vara redo för
skörd, moget att plockas. Men hennes släktingar var inte bönder, så
hon var inte helt säker. Den enda saken hon visste med säkerhet var
att det var förbannat varmt inne i bussen. Det lilla av den lätta vinden
som lyckades leta sig in genom de öppna fönstren gjorde inget för att
lindra den våldsamma morgonsolens attack.
Droppar av svett krälade genom Tippawans hår och gled ned
för hennes ansikte och nacke. Hennes kläder klistrade sig mot hennes fuktiga skin som om de hade fästs med någon pervers form av
post-it klister. Tippawan gillade inte att svettas, det var inte ladylikt.
Dessutom, tänkte hon, skulle det få henne att lukta som farangerna,
utlänningarna som kom till Thailand på semester. Utanför stod palmbladen och sakooplantorna nästan orörliga i den stillastående luften.
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Under ett kort ögonblick var hon frestad att förena sig med de andra
passagerarna, som redan hade övergett den havererade bussen i favör
för den kyligare luften utanför. Den bländande solen fick henne att
tveka. Bättre att lukta som en farang, beslutade hon sig för, än att
solen gjorde hennes skinn mörkare.
Tippawan, liksom de flesta thaikvinnor, föredrog att hålla sitt
skinn så vitt det bara gick. Mörkt skinn stämplade en som en simpel
arbetare, en peon. Ljust skinn var vackert. Det höjde ens status till de
utbildade och förmögna – eller åtminstone något annat än en peon.
Hon valde att vänta svettande i bussen, och bad att reservbussen snart
skulle dyka upp.
***
Tippawan var hennes förnamn men alla kände henne som Math. I
Thailand är smeknamn vanliga. Vanligtvis har smeknamnet lite eller
inget att göra med personens förnamn. Till exempel är Maths storasysters namn Chalamsee, men alla kallar henne för Nuang. Hennes
broders förnamn är Peebanlat och alla kallar honom för Anan. Math
visste inte var hennes smeknamn kom ifrån. På thai betyder ordet
Math ingenting, det är bara ett ord. På engelska är Math ett förkortat
ord för matematik, studiet av nummer och uträckningar. Hennes
smeknamn var ett mysterium som hon aldrig hade ägnat någon större
uppmärksamhet. Hon bara accepterade det så som en thailady enligt
traditionen borde göra.
Math hade lämnat sin hemstad Phitsanulok i den norra delen av
centrala Thailand runt klockan sex på morgonen, på väg mot Pattaya
på den östra kuststräckan av Siamviken. Hon skulle besöka sin äldre
broder Anan. Han var inte särskilt mycket äldre, men vid den späda
åldern av tjugotre, framstod två år som ansenligt.
Anan var en framgångsrik entreprenör i antågande. Två år tidigare
hade han sagt upp sig från sitt heltidsjobb som grafiskdesigner för
att starta sin egen reklambyrå i Pattaya. Han hade tagen en partner
med sig i utbyte mot startkapitalet. De första månaderna hade varit en
kamp. Vissa veckor hade han inte haft några pengar överhuvudtaget.
Under den mödosamma tiden hade han lånat pengar av Math för att
kunna betala sina räkningar. Hon hade knappt haft något att avvara
men hade gett honom allt hon kunnat. Anan hade aldrig betalat tillbaka henne, men inte heller hade hon pressat honom om pengarna.
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I Thailand besvärar man inte familjmedlemmarna med sådana saker
– särskilt inte när det är ens äldre bror.
Anans affärsverksamhet var en del av Pattayas livliga turistindustri.
Nu hade den så kallade ”högsäsongen” börjat och Math var säker
på att hans business gjorde stora framgångar. Hon visste att Anan
tjänade väl då han hade köpt sig ett hus och två motorcyklar. Att äga
så pass mycket, vid en sådan ung ålder, gjorde honom till den rikaste
personen i deras familj.
Math hade inte varit lika tursam. Hennes egen kortlivade karriär
hade avslutats bara ett par veckor tidigare. Efter sex månader på sitt
första riktiga jobb på ett finansbolag i Bangkok hade hon sagts upp
från sin tjänst. Det hade hänt så snabbt. När hon blickade tillbaka
förstod hon att hon borde ha sett det komma.
Finansbolaget ägnade sig åt att ge lån på bilar, lastbilar och motorcyklar. Math hade anställts för att arbeta inom inbetalning och utmätning. Hennes arbetsbelastning hade till en början varit stor, och växte
sedan i en alarmerande takt. Varje dag försummade alltfler personer
sina lån. Varje försummelse skapade ett berg av skrivbordsarbete för
samtliga. Snart nog var det fler utmätningar än inbetalningar, och
Math kunde knappt hålla jämn takt.
I egenskap av att vara företagsinkasserare hade inte Math varit
en del av bolagets innersta krets, men hon hade varit en fullfjädrad
medlem av kontorets skvallerkrets. En av hennes vänner var bolagets
ordförandes sekreterare. Flickan visste det mesta om vad som pågick
på huvudkontoret men höll tyst. Under deras konversationer antydde
hon inte ens att något utöver det vanliga var i antågande.
Sedan en dag, ungefär en vecka innan slutet, berättade hon allt
för Math. Den thailändska ekonomin var i en härdsmälta. Vissa av
bankerna som stöttat finansbolaget hade plötsligt dragit sig tillbaka.
Än värre, de hade fodrat fulla återbetalningar av alla förskott som
förfallit. På en otroligt kort tid kollapsade allt. Finansbolaget gav vika
och de anställda sades upp.
Underligt nog kände sig Math ansvarig för bolagets misslyckande.
Inte på grund av något som hon gjort, utan eftersom hon ansåg sig
vara en olycksamulett. Tur hade inte förekommit i hennes liv alltsedan
dagen hon blev till. Hon tvivlade inte på att om det inte hade anställt
henne, skulle bolaget fortfarande vara intakt.
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Math var säker på att hennes blotta närvaro hade varit tillräckligt
för att förstöra allt. Hon trodde dessutom att hennes otur på något
vis hade spritt sig bortom arbetsgivarens gränser och sänkt hela den
thailändska ekonomin i ruiner. Otursdamen. Hon kallade sig själv för
det ibland. Otur för alla, till och med för den här stinkande bussen.
***
Det utbröt en plötslig brådska utanför bussen. Strandsatta passagerare sprang fram från de knapphändiga skuggorna de funnit och
gick mot den bakre delen av fordonet. Math sträckte på sig i sätet och
tittade bakåt. Där stod en annan buss. Hon ställde sig upp och gick
ned för gången. Innan hon ens hunnit halvvägs till dörren meddelade
chauffören att bussen bakom dem inte var reservbussen de väntade
på. Det var endast en annan buss med ett par lediga säten. Den andra
chauffören hade bara stannat för att hjälpa till så gott han kunde. En
äldre kvinna och en dam med två spädbarn fick de lediga platserna.
Math vände sig om och släpade sig tungt tillbaka till sitt säte.
Plötsligt kändes det varmare än någonsin. Hon visste inte hur mycket
längre hon kunde tåla hettan. Om inte reservbussen dök upp snart,
var hon tvungen att riskera sitt vita skinn.
***
Math hade koncipierats tjugotre år tidigare, under en regning natt
i början av juli. Hur förvillande det än kunde låta så var hennes biologiska fader inte hennes moders make. Math var ett utomäktenskapligt
barn. Förvisso hade den utomäktenskapliga tillblivelsen inte varit
planerad. Maths moder, Nui, hade inte menat för något att hända den
natten. I synnerhet inte att bli gravid. Det bara hände.
Vid den tidpunkten kämpade Nuis make, en outbildad man vid
namn Supit, med att få mat på bordet. I deras hushåll hade uteblivna
måltider och sena hyresbetalningar varit regeln och inte undantaget.
Supit gillade att dricka och många av familjens uteblivna måltider
hade gått åt till att betala för hans Mekong whisky. Närhelst Supit
drack var han inte en kärleksfull man. Tvärtom så var han ett verbalt
och fysiskt aggressivt fyllo.
***
Natten Math blivit till hade Supit kommit hem full och galen.
Han hade först gått till anfall mot Nuang, sin trettonåriga dotter. Utan
anledning hade han börjat slå henne med sin öppna hand. När Nui
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krävt att han skulle sluta, vände han sig mot henne med sina nävar.
Hans attacker den natten var brutala.
Nui var skräckslagen för att hennes make skulle döda henne. Hon
skrek åt Nuang att ta de yngre barnen och springa. När hon var säker
på att hennes barn var ute ur huset, flydde även hon in i natten. Hon
gick till en väns hus för att söka tröst och skydd.
Hennes vän lät henne stanna utan frågor. Han rengjorde hennes
sår och såg till hennes blåmärken. Han höll henne hårt och nynnande
mjukt tills hennes panik ebbade ut i lugn. Innan den natten var över
hade en gammal väns tröstande förvandlats till en älskares framstötande åtrå. På en minut hade det varit över för mannen, men för Nui
var det enbart början.
Efter en månad började Nui erfara symtomen som hon alltför väl
kände ingen från tre tidigare graviditeter. Till en början ignorerade
hon dem, hoppades fåfängt att det inte stämde. Efter att hennes tredje
menstruation uteblivit förstod hon att hon var gravid. Hon visste även
vem fadern var, och det var inte hennes make. Det här var inte något
som hände en gift och proper thailady. Det var något som hände
hororna in Bangkok och Pattaya. Nui hatade sig själv för vad hon
hade låtit inträffa. Om någon någonsin fick veta sanningen, skulle det
bringa skam över henne och hennes familj.
Nui hade vid tillfället varit desperat och utan medel nog för att
kontakta en läkare – i synnerhet för att abortera en bastard. Supits
arbetsmöjligheter blev än mer sporadiskt utspridda och de överlevde
knappt från dag till dag. Han hade till och med varit tvungen att ge
upp sin Mekong whisky. Noy lekte med tanken att gå till det ofödda
barnets biologiska fader för att få hjälp, men hon var för skamsen för
att kunna göra det, för generad.
Under graviditetens fjärde månad försökte sig Nui på ett självframkallat missfall. Nui visste inte vad det var för en drog hon fått,
och hon hade inte heller brytt sig. Hon ville bara hindra barnet från
att bli fött. Men drogen funkade inte, och Tippawan ”Math” Bongkot
kom till världen i mars det följande året.
Maths biologiska fader fick reda på sanningen när Nui var gravid i
åttonde månaden. Oförmögen att leva med sin vanhedrande hemlighet
berättade Nui allt för honom. Hennes bekännelse vände ut och in på
mannen. Han hade känt och älskat Nui under en väldigt lång tid och
13
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hade en gång i tiden planerat att äkta henne. Till och med efter att
hon hade gift sig med Supit hade han fortsatt att fantisera om att hon
skulle föda hans barn.
Den dagen, när Nui berättade för honom att hon var gravid med
hans baby, hade varit den lyckligaste och ledsammaste dagen i hans
liv. Allt han någonsin hade drömt om höll på att hända, men han
kunde inte åtnjuta något av det. Hur rätt det än var, så var det fel.
Hans skam var överväldigande. På grund av förlägenhet, självförakt
och en självpålagd förödmjukelse vigde han sig till munk dagen
barnet föddes.
Math hade fått reda på sin mammas abortförsök under en konversation som hon råkade höra när hon var tolv år gammal. Hon skulle
vara mycket äldre innan hon upptäckte att Supit, fader i hennes familj,
inte var hennes biologiska fader.
***
Trettio minuter efter att den hjälpsamma samaritbussen åkt var
Math tvungen att komma till ett beslut – mörkt skinn eller dö av
svett. Mörkt skinn var trots allt inte så farligt, övertygade hon sig
själv slutligen om. Hon ställde sig upp och begav sig ned för gången.
När hon närmade sig dörren blossade ytterligare en nervös yra upp
utanför. Hon blickade bakåt igen. Där stod en till buss. Den var tom.
Tack Buddha!
Math gick snabbare och skyndade på utanför. Hon flyttade över
sig packning till reservbussen, ställde sig sedan i kö med de andra.
Bussens luftkonditionering fick det att kännas som en frysbox.
Math satte sig i sätet och svepte armar tajt omkring sitt bröst, skakande, och försökte värma upp sig. Det tog flera minuter för hennes
kropp att anpassa sig till kylan. Efter att alla hade stigit ombord körde
bussen in i trafiken och ökade på farten söderut
Math hade gjort den här resan från Phitsanulok till Bangkok fler
gånger än hon kunde minnas. Medan hon arbetade i Bangkok hade
hon åkt hem till Phitsanulok nästan varenda helg. Hon hade åkt uppför och nedför denna väg många gånger, men enbart ett fåtal när det
varit ljust ute. Lustigt hur annorlunda allt ser ut under dagtid, sa hon
drömmande för sig själv.
***
Bortom huvudlederna består Thailand mestadels av land som
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brukas. Klimatet är perfekt för grödor likt ris, ananas, apelsiner, bananer, tomater, cashewnötter och en otrolig mångfald andra tropiska
frukter.
Vägen från Phitsanulok till Bangkok är ett ändlöst myller av bensinstationer, stånd som säljer jordbruksprodukter och improviserade
restauranger vid vägkanterna. Efter var och varannan kilometer dyker
folktätare områden upp. Det verkar inte finnas rim eller reson för var
dessa platser är belägna. Det är som om någon bara plötsligt bestämde
sig för att stanna och bygga ett par byggnader helt utan anledning.
Platserna är ganska snarlika varandra. På bådadera sidorna av vägen
har korta längor av tvåvåningshus konstruerats av cement, tegelsten
och stenblock. Utrymmet på bottenvåningarna används som affärer,
medan den andra våningen nyttjas som förråd eller lägenheter. Vissa
kallar dem för affärs-hus. Math lade märke till att färre än hälften av
affärsutrymmena var öppna.
Det var aldrig många personer i närheten heller. Fåtalet personer
som hon dock såg avbröt nästan alltid vad de höll på med för att stirra.
Några av de yngre vinkade när bussen passerade.
Med tanke på att Math var från Phitsanulok, kunde hon inte förstå
hur dessa människors klarade av att leva i en sådan isolation. Hon
kunde inte föreställa sig att bo på en plats där man kände alla i staden,
och då man mötte främlingar så var det genom ett bussfönster medan
de flög förbi i 100 kilometer i timmen. Hon undrade hur dessa människor överlevde. Hur kunde de försörja sig? Utan ett fordon skulle
deras isolation vara komplett. Math kunde inte tänka sig många värre
sätt att leva på.
***
Resten av resan till Bangkok var händelselös. Math spenderade
större delen av tiden med att oroa sig för om hon luktade illa. Då och
då, och så obemärkt hon kunde, luktade hon på sina kläder och armhålor. Om det nu fanns en oangenäm odör kunde hon inte känna det. Å
andra sidan; luktade farangerna – utlänningarna – någonsin illa enligt
dem själva? Det var omöjligt för henne att besvara den frågan.
När de väl anlände till Bangkoks bussterminal hade hennes svettiga kläder torkat och hon hade druckit den större delen av tre flaskor
vatten. Hon gick direkt till damtoaletten och tvättade sig så gott hon
kunde med den lilla handduken hon alltid bar med sig i handväskan.
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Även thaiflickor gråter

En dusch skulle ha varit bättre, men det skulle få vänta. Nu kände
hon sig alla fall renare och mindre illaluktande.
Eftersom hennes buss till Bangkok var försenad, hade Math missat
den anknytande bussen till Pattaya. Hon var inte den enda. Ett flertal
andra hade också missat bussbytet. Ett ombud från bussbolaget samlade de strandsatta passagerarna i en vänthall och uppdaterade dem
om planerna för hur de skulle få dem till Pattaya. De goda nyheterna
var att det fanns platser till alla på en senare buss. De dåliga nyheterna var att de måste vänta. Vad ombudet inte berättade var att den
senare bussen skulle avgå i mitten av Bangkoks ökända rusningstid.
Såvida ett mirakel inte inträffade, skulle rusningstrafiken lätt addera
en timme eller mer till deras resa.
Math stod bredvid en ung kvinna i sin egen ålder men som, enligt
Math, var mycket vackrare än hon själv. I själva verket var inte kvinnan vackrare; det var bara det att Math aldrig hade ansett sig vara
något annat än vardaglig. Kvinnans skinn var mörkare, men hennes
välformade kropp och nästan perfekta ansikte övervann stigmat som
kom av mörkt skinn. Hon bar en tung guldkedja runt sin hals och ett
lika tungt armband på sin vänstra handled.
”Hej. Jag heter Math,” viskade hon till kvinnan, för att inte avbryta
bussombudet. ”Ska du till Pattaya på semester?”
Kvinnan synade försiktigt Math under ett kort tag innan hon talade,
”Nej, jag ska arbeta med min syster.”
”Åh, detsamma som mig, förutom att jag ska arbeta med min bror,”
sa Math och log. ”Har din syster en business i Pattaya?”
Kvinnan skrattade. ”Nej, min syster arbetar som dansös på en
nattklubb. Hennes boss sa att han kunde anställa mig som servitris
eller kassörska eller dansös eller något annat. Förresten, jag heter
Tana. Vilken bar ska du arbeta i?”
Math kände hur hon rodnade. ”Jag förstår inte. Min bror har sin
egen business. Varför tror du att jag ska arbeta på en bar?”
Tana lade sin hand på Maths arm. ”För att alla de sötare och sexigare flickorna hamnar slutligen på en bar. Jag arbetade på en ölbar
förra året under högsäsongen. Jag hade ett par snabbisar varje vecka
och tjänade mycket pengar. Faktiskt, jag hade ganska kul också.” Hon
log, och väntade på ett svar.
Math besvarade flickans leende, trots att hon inte kände för att
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le. Hon undrade vad en snabbis var för något, men var för generad
för att fråga. Av sättet Tana sagt det kunde hon gissa sig till vad det
innebar. Om det var vad hon trodde, så var hon säker på att hon inte
ville tala om det. Tanas hand på sin arm gjorde henne obekväm och
upphetsad på en och samma gång. Hon upplevde känslor som hon
trodde att hon hade begravt för länge sedan.
Två år tidigare, medan Math var inskriven på ett yrkesinriktat college, hade hon blivit väldigt nära vän med en av sina klasskamrater.
Med tiden hade hon blivit förälskad i flickan, åtminstone så trodde hon
att hon blivit det. Men hon hade aldrig nämnt sina känslor för henne.
Hon var inte säker på om det var för att hon var generad, eller för att
hon inte skulle kunna ta avslaget som kunde följa. Hon hade blivit
förkrossad när hennes vän blev gravid och sedan gifte sig. Efter det
hade Math varit väldigt försiktigt med sina relationer till andra kvinnor. Hon förstod aldrig varför hon blev attraherad av vissa kvinnor.
Hon tänkte ofta att hon måste vara lesbisk, men å andra sidan gillade
hon män också. Hon var väldigt förvirrad angående sina känslor.
Math höjde armen för att rätta till handväskans rem över axeln.
Rörelsen bröt kontakten med Tanas hand. Math tog ett steg bort ifrån
flickan. ”Jag tror inte att jag någonsin kommer att arbeta på en ölbar,
eller någon annan bar för den delen,” sa hon. ”Om jag inte kan arbeta
med min bror, så hittar jag något annat jobb, eller åker tillbaka till
mitt hem.”
Tana log. ”Älskling, det var vad jag sa förra året. Vi får se vad du
gör efter att du kommer till Pattaya.”
Math svarade inte.
Efter en obekväm tystnad livades Tana plötsligt upp. ”Åh, jag kan
se en av mina vänner. En flicka jag känner från Pattaya. Jag måste
säga hej. Vill du komma med mig?”
Math skakade på huvudet. Tana lämnade gruppen av strandsatta passagerare och skyndade iväg. Math var lättnad av att se henne försvinna.
Bussbolagets ombud avslutade frågestunden och återvände till sina
andra sysslor. De strandsatta passagerarna drev iväg i olika riktningar
ifrån vänthallen. Math fann ett säte bortom bussterminalens oväsen.
Hon var utmattad från hettan i den trasiga bussen och den långa resan
från Phitsanulok. Hon stödde fötterna mot resväskans överdel och
lutade sig tillbaka i sätet. Inom tio minuter sov hon.
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